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پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست 

 به مردم ستمديده افغانستان

 

 !مرگ بر طالبان، چه در كابل چه تهران

 
ما رويدادهای افغانستان را با حساسيت دنبال 
کرديم، در نگرانی و مخاطره بازگشت طالبان 
شريک بوديم، براين باور بوديم که مردم 
آزاديخواه افغانستان و منطقه و جهان ميتوانند 
و بايد در مقابل اين روند ارتجاعی و سلطه 

در لحظاتی .  مجدد طالبان بر افغانستان بايستند
که در جلسه دفتر سياسی بوديم اخبار تسليم 
شهر به شهر را توسط نيروهای دولتی به 
طالبان شاهد بوديم و دل ما با شما مردمی بود 

. که در اين وضعيت بغرنج گير افتاده ايد
صحنه های دلخراشی که تلويزيونهای جهان 
از تحويل افغانستان به طالبان پخش می کنند، 
نفس را در سينه بشريت آزاديخواه حبس کرده 

ً و .  است مشاهده اسارت يک جامعه عموما
زنان خصوصاً، تجاوز به کودکان و قتل و 
آدمکشی سبعانه، قلب هر آزاديخواه و 

 . انساندوستی را عميقاً ميفشارد
 

آنچه اتفاق افتاد، يعنی تحويل دولت اسالمی 
طالبان، يک معامله "  امارت اسالمی"غنی به 

کثيف دولت آمريکا و ناتو با طالبان با حمايت 
دولتهای پاکستان، جمهوری اسالمی، چين و 

اشرف غنی فرار کرد و بخش .  روسيه بود
مهمی از هيئت حاکمه فاسد افغانستان در اين 

معامله کثيف عليه مردم 

 : در يک نگاه

تروريسم دولتى آمريكا و تروريسم اسالمى طالبان 

 در فاز همكاری  
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پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به مردم 

 ستمديده افغانستان
 ...مرگ بر طالبان، چه در كابل چه تهران 

شما تنها مانديد با صفی از جنايتکاران حامی و شريک .  شريک شد
بازگشت طالبان بار ديگر افغانستان را به قتلگاه زنان و يک .  طالبان

بازگشت .  تروريستی و جنگ ساالر تبديل می کند نيروهایپايگاه فعال 
طالبان يعنی محو کردن مجدد زنان از جامعه، حمله به هر ذره از حقوق 
و آزادی فردی و اجتماعی، بستن مدارس و ممنوعيت آموزش و هر جلوه 

اما اين "!  صلح در افغانستان"از زندگی تحت پرچم کاذب و دروغين 
پايان راه نيست، با اراده آگاهانه و سازمانيافته مردم اوضاع ميتواند تغيير 

. در ايران مردم آزاديخواه در کار بزير کشيدن جمهوری اسالمی اند.  کند
در عراق و لبنان عليه سلطه دولتهای توافقی و قومی و مذهبی بميدان 

 !زنان افغانستان تسليم نمى شوند
 زنان يک ستون محكم مقاومت و نه به طالبان هستند

 
سپتامبر گروهی از زنان آزاديخواه و مبارز شهر هرات در دفاع از حقوق و دستاوردهايشان در مقابل ساختمان واليت هرات  ٢پنجشنبه روز 

 . در اين تظاهرات اطالعيه و بيانيه ای قرائت شد. تظاهراتی برپا کردند
 

حق تحصيل «، »!آموزگار دانا، در گرفتن حقت، توانايی توانا«، »ما همه باهم هستيم!  نترسيد!  نترسيد«بخشی از شعارهای اين تجمع عبارت بود از؛ 
هيچ حکومتی بدون حمايت «، »!تحصيل، کار، امنيت، حق مسلم ماست«، »نقض حقوق زنان، نقض حقوق انسان«، »!و کار زنان در همه عرصه ها

از جان خود گذشتيم، با خون خود «، »!با خون خود نوشتم، يا مرگ يا زندگی«، »پرهيز از خشونت، کشور با امنيت«، »!زنان پايدار نمی ماند
لحظه به لحظه گويم و زير شکنجه گويم، يا «، »!نان، کار، امنيت، نفرين بر خشونت«، »!نان، کار، آرامش و آسايش«، »!نوشتيم، يا مرگ يا زندگی

 «!مرگ يا زندگی
 

اکثريت مردم افغانستان اکنون در شوک اين معامله کثيف اند .  آمده اند
 . اما سلطه طالبان را نمی پذيرند

 
حزب حکمتيست در ايران همراه با طبقه کارگر و زنان و مردان 

اگر امروز در ايران يک دولت کارگری .  آزادانديش در کنار شماست
به نظر ما . سر کار بود، به ياری شما برای درهم کوبيدن طالبان می آمد

تنها سياست درست در شرايط حاضر، برافراشتن پرچم مقاومت توده 
در اين نبرد موئتلفين .  ای و مسلحانه عليه دولت مستعجل طالبان است

طالبان و دولتهای دمکرات و مستبد و اسالمی کنار شما نخواهند بود اما 
مردم آزاديخواه جهان از تهران و بيروت و بغداد تا پاريس و برلين و 

سلطه .  لندن در کنار جنبش مقاومت عليه حکومت طالبان خواهند ايستاد
 !طالبان را نپذيريد، عليه اش بپاخيزيد

 
 حکمتيست -نشست دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢١اوت  ١٦ - ١۴٠٠مرداد  ٢٥
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هزيمت مفتضحانه و سراسيمه ارتش آمريکا از افغانستان، در دوشنبه 
آنچه مسلم است، بر .  ، به نقطه پايانی رسيد٢٠٢١شب سی ام اوت 

بستر افت موقعيت آمريکا در معادالت جهانی و در کشاکش با قدرتهای 
بزرگ رقيب، بر بطن ناکامی اش از تحقق اهدافش در افغانستان و 
عراق و خاورميانه، آمريکا و ناتو با قبول شکست و ناکامی افغانستان 

بين دولت آمريکا و جريان تروريست " سازش"قرارداد . را ترک کردند
آمريکا .  طالبان در دوحه قطر، سند قبول اين عقب نشينی و شکست بود

به زعم خود با برسميت شناسی سهم تروريسم اسالمی طالبان در 
قدرت، ميخواست با بازگرداندن طالبان به قدرت سياسی و شريک 
کردن ائتالفی آنها در دولت مرکزی افغانستان، موازنه جديدی برقرار 

در جبهه .  کند و به نحو ميان بر، شکست و ناکاميش را پرده پوشی کند
مقابل طالبان تحت هدايت ارتش و دولت و سازمان امنيتی پاکستان و 
مورد حمايت چين و روسيه و بعضی دولتهای مرتجع منطقه، با 

اوت  ٣١تشخيص اين مسئله که با خروج قطعی آمريکا و ناتو در مقطع 
از افغانستان تناسب قوا به شدت به نفع آنها ميچرخد و با اطالعشان از 
اينکه ارتش و دولت پوشالی دست ساز غرب و ناتو در کابل توان 

و شريک "  سازش دوحه"مقاومت را نخواهد داشت، عمال به قرارداد 
در نتيجه به منظور يکسره .  شدن با ديگران در حاکميت پايبند نماند

کردن کامل قدرت سياسی به نفع خود در کابل، در دو ماهه اخير بر 
شدت تعرضات نظامی شان به مناطق و شهرهای تحت کنترل دولت 
مرکزی افزودند و به سرعت غير قابل انتظار خودشان و در مقابل 
ديدگان نگران و حيرت زده جهانيان کنترل افغانستان را به دست 

اکنون طالبان تروريست به عنوان يگانه نيروی تصميم گيرنده، .  گرفتند
به اين .  را اعالم کند"  دولت امارات اسالمی"قرار است به زودی 

تروريسم دولتی "  جنگ، آشتی، معامله"ترتيب يکبار ديگر سيکل 
آمريکا و ناتو با تروريسم اسالمی، دودش مستقيما به چشم مردم بخت 

يکبار ديگر ضديت .  برگشته جامعه چهل ميليونی افغانستان رفت
دولت "سياست و کارکرد جريانات قومی و مذهبی سرهم بندی شده در 

. افغانستان با منافع مردم به شکل عريان خود را نشان داد"  دست ساز
يکبار ديگر مردم قربانی سياست اتکاء به دخالت نظامی آمريکا و ناتو 

 . و قدرتهای امپرياليستی و دولتهای مرتجع منطقه شدند
 

اکنون تروريسم دولتی آمريکا و ناتو و تروريسم اسالمی نه در تقابل 
کارکرد .  باهم بلکه همسو و در فاز همکاری  باهم بسر ميبرند

جنايتکارانه دو طرف چه آنزمان که دو قطب مقابل هم و چه امروز که 
و ميليونها انسان   همسو و در آشتی اند، مستقيما زندگی مردم افغانستان

اين عاقبت سخت طرحهای شکست خورده . را در منطقه به تباهی کشاند
ابداعی هيأت حاکمه "  خاورميانه بزرگ"و "  نظم نوين جهانی"

امپرياليستی آمريکا، در پايان جهان دو قطبی و در دنيای بعد از يازده 

 : در يک نگاه

 تروريسم دولتى آمريكا و تروريسم اسالمى طالبان در فاز همكاری  
 

 رحمان حسين زاده 

با هزيمت دولت آمريکا از افغانستان و .  برای بشريت بود ٢٠٠١سپتامبر 
در آينده نزديک از عراق و به تعبيری از خاورميانه، جهان معاصر وارد 
دوره جديد، با مختصات جديد و قطب بنديهای جهانی و منطقه ای جديد 

نگرانی اينست، از هزيمت دولت آمريکا و ناتو، تاکنون .  شده است
قطبهای سوپر ارتجاعی چون چين و روسيه و متحدانشان، بربريت 
تروريسم اسالمی و طالبانی دولتی و غير دولتی و دولتهای مربوطه شان 

مسئله برای قطب سوم، يعنی   اکنون صورت.  در منطقه نفع برده اند
بشريت آزاديخواه و مترقی و انساندوست متنفر از وضع موجود در جهان 

در نبرد و مبارزه .  و خاورميانه و افغانستان اينست، ورق را بر گردانيم
يافته قطب آزاديخواهی و برابری طلبی  ای جانانه و همه جانبه و سازمان 

 . انسان محور را عروج دهيم
 

اما .  مردم افغانستان متاسفانه و بار ديگر دوره سختی را تجربه ميکنند
مقاومت و .  همه شواهد نشان ميدهد، حاکميت طالبان تحمل شدنی نيست

مبارزه عليه حاکميت سياه طالبان تنها راه خالصی از اين دوره سخت و  
حلقه مهمی از نبرد بشريت آزاديخواه و مترقی و برابری طلبان منطقه و 

اما حلقه کليدی مسئله تالش برای .  جهان عليه تروريسم اسالمی است
برپايی جنبش مقاومت توده ای مسلحانه عليه تروريسم اسالمی تا دندان 

در شکل دادن به چنين جنبشی .  مسلح و تا مغز استخوان انسان کش است
چشم اميد به نقش زنان آگاه و جسور و نسل جوان پرشور در افغانستان 

 .دوخته شده است
  

*** 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى آمريكا و موئتلفين

 جهان به كدام سو ميرود (١) ... 

افغانستان و توافق و تحويل دادن قدرت دولتی به جريان ارتجاعی و 
قرون وسطايی طالبان ما شاهد پايان يک دوره از دخالت خونين نظامی 
آمريکا و شرکاء در جهان هستيم که منجر به کشته شدن صدهها هزار نفر 

در بخش دوم نوشته به جهان .  در خاورميانه و ديگر نقاط جهان شده است
 .چند قطبی و پيامدهای آن خواهم پرداخت

 
 
 

**** 



 عروج و افول جهان تک قطبی
معموال نقطه عطف هايی در تاريخ وجود دارد که سيمای جهان را برای 

انقالب کبير فرانسه، انقالب اکتبر، دخالت نظامی .  سالها تغيير ميدهند
، پروستريکا و ١٩٥٦در بحران کانال سوئز در سال "  بريتانيای کبير"

گالسنوست گورباچف، هر کدام باعث عروج و افول و فروپاشی اين يا 
آمريکا بعد از .  آن چهارچوب فکری و سياسی و امپراطوری شده است

جنگ جهانی دوم بر اساس قدرت بالمنازع اقتصادی، سياسی و نظامی 
اش در مقابل بلوک شرق، نقش رهبری کننده سرمايه داری مبتنی بر 

 . بازار آزاد را در دست داشت
 

در رقابتهای جنگ سرد بين بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهير 
شوروی و بلوک غرب به رهبری اياالت متحده آمريکا، تعادلی شکننده 

هر دو ابر قدرت بعد از جنگ .  بين دو قطب متخاصم وجود داشت
جهانی دوم سياست، اقتصاد و فرهنگ را در جهان به مدت چهل سال 
بر اساس رقابت بين سرمايه داری بازار آزاد و دولتی سازمان داده 

اما از دهه هشتاد ميالدی قرن گذشته پروسه فروپاشی و رکود .  بودند
فروپاشی ديوار برلين در سال .  اتحاد جماهير شوروی قابل مشاهده بود

پيروز رقابت جهان دو .  اضمحالل بلوک شرق را قطعيت بخشيد ١٩٨٩
اين پيروزی .  قطبی قرن بيستم، بلوک غرب به سرکردگی آمريکا بود
" پايان تاريخ"چنان قدرتی به آمريکا بخشيده بود که از زبان فوکو ياما 

کمونيسم اردوگاهی به .  و پايان هرگونه ايده برابری طلبانه اعالم شد
هزيمت افتاد و هله هله پيروزی دمکراسی بر کمونيسم و سوسياليسم به 

هزينه کردن صدها ميليارد دالر .  بخشی از روانشناسی مردم تبديل شد
پيروزی بازار .  عليه کمونيسم و سوسياليسم سرانجام به بار نشسته بود

آزاد بر سرمايه داری دولتی را پيروزی دمکراسی بر کمونيسم در 
بعد از فروپاشی ديوار برلين .  اذهان عمومی جامعه جا انداختند

در جنگ "  بلوک پيروز"افتخار "  دنيای بدون مرز"و "  گلوباليزاسيون"
 .سرد بود

 
نظم "جهان تک قطبی حول بلوک غرب به رهبری آمريکا نيازمند 

" ازلی و ابدی"بود که دمکراسی و سرمايه داری بازار آزاد را "  نوينی
گوشه و کنار جهان از آمريکای التين تا بالکان و خاورميانه . نشان دهند

طلوع .  به حياط خلوت دخالت نظامی آمريکا و موئتلفينش تبديل شده بود
خونين نظم نوين جهانی با لشکرکشی ائتالفی از دولتها به رهبری 
آمريکا به خليج فارس به بهانه اشغال کويت کليد خورد و در مدت زمان 
کوتاهی بيش از نيم ميليون سرباز آمريکايی در مقابل ارتش فرسوده و 

عقب !  تازه نجات يافته از جنگ هشت ساله ايران و عراق قرار گرفتند
راندن عراق از کويت خشت اول نظم نوين را با کشتار و خانه خرابی 

 .اما اين پايان ماجرا نبود! مردم عراق گذاشت
 

در مدت زمان کوتاهی بعد از فروپاشی بلوک شرق برجسته شدن هويت 
قومی و زبانی و مذهبی ساکنان يوگسالوی سابق منجر به جنگ خونين 

 ٦١١ضميمه  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى آمريكا و موئتلفين

 جهان به كدام سو ميرود؟ (١)

 جمال كمانگر

ناتو هم   -پيمان اتالنتيک شمالی.  ديگری در جنوب شرقی اروپا شد
اما يوگسالوی سابق خارج از .  ميبايست خود را با نظم نوين تطبيق ميداد

حوزه نفوذ سنتی اين پيمان نظامی بود و دخالت در جنگ بالکان ابتدا از 
همراه با سازمان ملل و بعدها منجر به "  دخالت بشر دوستانه"طريق 

دخالت نظامی و بمباران شديد بلگراد و ساير شهرهای يوگسالوی سابق 
ارمغان دخالت بشر دوستانه ناتو و آمريکا در .  با اورانيم رقيق شده بود

سال کشتار دهها هزار نفر و تکه پاره شدن آن به  ١٠يوگسالوی بعد از 
 . چند کشور کوچک و بی تاثير شد

 
سپتامبر توسط سازمان القاعده عليه آمريکا، نقطه  ١١حمالت تروريستی 

عطفی در شروع قرن بيست و يکم  و ضربه جدی به پرستيژ تنها 
اين تعرض سازمان القاعده که آموزش ديده سازمان .  ابرقدرت جهان بود

سيا و سرويسهای امنيتی دول مرتجع منطقه بود، باعث دامن زدن به 
را به "  جنگ نامتقارن"حمالت القاعده .  جنگ تروريستها در جهان شد

آمريکا برای نشان دادن قدرت نظامی !  صورت خيره کننده ای ارتقاء داد
خود نيازی به سازمان ملل و حتی اتحاد فرمال نشد و بوش پسر اعالم 

"کرد  ٢٠٠١اکتبر  ٧و سر انجام در ."  هرکس با ما نيست، برماست: 
جرج بوش و تونی بلر نخست وزير انگلستان با حمالت هوايی و زمينی 
در مدت زمانی دو ماهه حکومت ارتجاعی طالبان را ساقط کردند اما 

 . بخش اصلی رهبری طالبان و القاعده به پاکستان گريختند
 

پيروزی سريع و برق آسای آمريکا و متحدين اش در اشغال افغانستان راه 
"را برای دخالتهای بيشتر در خاورميانه باز کرد جنگ با تروريسم . 

به اسم رمز دخالت در تمام شئونات زندگی مردم در اکثر نقاط "  اسالمی
محور "و "  خير و شر"بوش و بلر جهان را به دو قطب .  جهان تبديل شد

اشغال عراق به بهانه .  تقسيم کردند"  شرارات و محور خير و برکت
اوج قدر قدرتی آمريکا و يکه  ٢٠٠٣سالحهای کشتار جمعی در سال 

تصور خاورميانه بزرگ و .  تازی اش بعد از شکست بلوک شرق بود
پروسه  ٢٠٠٧اما بحران اقتصادی .  کنترل آن استراتژی بوش و بلر بود
 . افول تک ابرقدرت جهان را رقم زد

 
اشغال نظامی افغانستان و عراق نشان داد که تنها قدرت نظامی برای 

نابرابری عظيمی  ٢٠٠٧بحران اقتصادی .  تغييرات سياسی کافی نيست
که مدل اقتصادی بازار آزاد به بار آورده بود به نمايش گذاشت و 

فراتر از بعد بين المللی افول .  محدوديتهای بيشتری به آمريکا تحميل کرد
نظم نوين، جامعه آمريکا به شدت قطبی شده است و اجماعی حتی در 

شورش ترامپ و طرفدارانش .  نظام پارلمانی و دمکراسی نيابتی ندارند
عليه رسميت يافتن رياست جمهوری جو بايدن در  ٢٠٢١ژانويه  ٦در 

کنگره، چهره ای جهان سومی از پروسه انتقال قدرت در دمکراسی 
نيابتی آمريکا بود که يکی از ارکان قدرت نرم آن کشور در جهان 

و "  هويت آمريکايی"پيروزی بايدن برای باز تعريف .  محسوب ميشود
  ٣صفحه    با خروج نظامی آمريکا از . است" رويای آمريکايی"



هفته قبل افغانستان که منجر به  ٣بخاطر فاجعه دردناک و ضد انسانی 
بازگشت مجدد حکمرانی طالبان در افغانستان گرديد، رسانه های 
جهانی زيادی به دو شيوه بيان واقعيات پشت پرده اين رويداد را از 
مردم پنهان کرده و ميکوشند با تبليغات واهی و مهندسی شده اصل 

 . ماجرا را الپوشانی کنند
 

تسخير کابل در اثر جنگ برق آسای طالبان و بی لياقتی :  ميگويند
نيروهای اشرف غنی، به سرانجام رسيد و به همين خاطر، لقب 

بايدن و مقامات نظامی .  را نيز به آن نسبت دادند »تسخير و تصرف«
آمريکا خود جلودار اين پروپاگاند بودند بی آنکه به روی مبارکشان 
بياورند که از سالها قبل ملزومات معامله با طالبان را برای بازگشت به 

حاال با فروکش کردن نسبی اين رويداد، از .  قدرت تدارک ديده بودند
زبان مقامات و فرماندهان خود طالبان و رژيم قبلی از جمله غنی و 
حقانی، ميشنويم که بازگشت مجدد طالبان به قدرت به يمن يک معامله 
طوالنی مدت و مخفی و بدور از چشم مردم صورت گرفته است نه 

اين زد و بند و توطئه کثيف، خالف بعضی معامالت .  چيزی ديگر
تاکنونی بود چون طی سالهای گذشته کشور های زيادی مثل آمريکا، 
روسيه، چين، هند، پاکستان، ترکيه، عربستان سعودی، قطر، دولت 

هر کدام مستقيم و غير مستقيم از زاويه منافع و ...  غنی و طالبان و
مصالح خويش از اين زد و بند و معامله با خبر و يا بالمانع در آن 

يک سال قبل از بايدن سند نهايی اين معامله .  دخيل و شريک بودند
اين تنها مردم قربانی شده افغانستان .  توسط ترامپ به امضا رسيده بود

سال است در  ١٠٠بودند که کمافی سابق بيخبر از همه چيز نزديک به 
آتش جنگ و جدال خانمانسوز و تبانی بين دولت های امپرياليستی 
جهان و منطقه از يکسو، و قوم پرستان و مذهبيون و مالکان مرتجع و 

 .کپک زده محلی افغانستان از سوی ديگر، ميسوزند
 

بخش دوم اين پروپاگاند را از رسانه هائی چون بی بی سی و تلويزيون 
ميشنويم که بيشرمانه و بدور از هرگونه نزاکت و عرف و ... آمريکا و 

اخالق خبررسانی در راستای منافع خويش بيوقفه به دروغ و گمراه 
به سراغ  »تغيير«کردن مردم ادامه ميدهند و  با نسبت دادن واژه 

ميگويند اينها، طالبان های .  طالبان رفته و در صدد تطهير آن هستند
کرده اند و بايد با آنها  »تغيير«سال قبل نيستند، خوشخيم شده اند و  ٢٠

اين تطهير کردن ها در شرايطی انجام ميشود که خوٍد .  مدارا کرد
طالبان تحميل شده بر گرده مردم افغانستان، هنوز دستش به دهانش 
نرسيده در عالم واقع فرياد ميزند که، اجرای احکام اسالمی مد 
نظرشان سر لوحه حکمرانی و دولتمداری آنها در افغانستان است و هر 

نمونه .  کس و جريانی خالف آن عمل کند به اشد مجازات خواهد رسيد
بار حمله نظامی به ناراضيان نيم بند خود واقع در دٍره  ٢بارز آن 

پنجشير در چند روز اخير است که بنا به اخبار رسانه ها تاکنون 
 .  تعدادی از هر طرف کشته شدند
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 بازگشت مجدد طالبان و چالشهای پيشاروی آن  چگونگى 
 

 عبداله دارابى  

هر دو پروپاگاند فوق الذکر، در خدمت متوهم کردن و به بيراهه بردن 
مردم نسبت به معامله ای است که در خفا عليه آنها صورت گرفته و 
بدينوسيله ميکوشند با وعده و وعيدهای پوچ و سراپا دروغين خود مردم 
را به خانه هايشان بفرستند و آنها را از تقابل عليه اين جريان تروريستی 

 .دست نشانده خود دور کنند
 
معامله دول فوق الذکر از جمله آمريکا با طالبان، بر پايه سياستی است  

که سردمداران نظام سرمايه داری از ده ها سال قبل برايش جنگيده و اگر 
آمريکا هم بدون .  بتوانند آنرا تا رسيدن به اهداف شان ادامه خواهند داد

گرفتن درس عبرت از شکست شوروی سابق در افغانستان، در راستای 
هژمونی جهانی خود و دستيابی به ثروت هنگفت بکر و دست نخورده 

سال قبل با لشکر کشی به افغانستان، طالبان را از قدرت  ٢٠افغانستان، 
ساقط کرد و يک مشت از مرتجعين مشابه آنرا نيز جايگزين آن کرد و 

ولی در نهايت امر، .  جنگ عليه طالبان را  تا به امروز ادامه داد
سرنوشت آمريکا در افغانستان هم به سرنوشت شوروی سابق در آنجا 

ولی عليرغم شکست پی در پی روسيه و .  تبديل شد و شکست خورد
در آنجا،  »دولت ملی و فراگير«آمريکا در افغانستان، سياست ايجاد يک 

همچنان رو ميز نظام سرمايه داری امروز جهان باقی است و رقابت و 
تنش سياسی های بين کشورهای امپرياليستی و منطقه ای حول آن 

در پرتو اين جنگ های بزرگ و خانمانسوز، .  همچنان جاری است
های قومی و مذهبی افغانستان همواره توانسته اند از شکاف بين "  اقليت"

دولتهای بزرگ و کوچک جهان و منطقه به نفع خود بهره برداری کنند، 
شيره جان مردم تهيدست را بمکند و بدينوسيله به سرمايه داران و تاجران 

 .ثروتمند و شناخته شده در سطح خاورميانه تبديل شوند
   

ناگفته نماند در اين افغانستان بدون صاحب و بدون دولت، ثروت کشف 
شده ولی توليد نشده هنگفت و کم نظيری چون؛ نفت و گاز، ليتيوم، طال، 
نقره، پالتين، کروم، مس، آهن، نقره، زمرد، ياقوت و فيروزه، دست 
نخورده موجود است که با آرزوی دستيابی به آن، طالبان را جلو صحنه 
قرار داده اند تا به کمک و ياری يک دولت فراگير راه را برای توليد آن 

تا حال چندين شرکت بزرگ چينی و هندی، در دوران .  هموار سازند
دولت کرزای و غنی برای توليد و برداشت مس و آهن قرارداد چند 
ميلياردی را هم امضا کرده اند ولی اساسی ترين عامل و موانع جاری 
شدن اين قراردادها نا امنی و عدم زير ساخت جامعه مثل برق و جاده و 

 .عدم زير ساخت کشور قلمداد کرده اند
 

حاال يکی از تعهدات طالبان به اين کشور ها راه اندازی ايجاد يک 
فراگير است تا در پرتو آن بتوانند به اين آرزوهای برباد  »دولت ملی«

با توجه به نکات فوق، به چالش های عمده .  رفته تا کنونی دست يابند
 .پيشاروی حکمرانی طالبان اشارهُ کوتاهی ميکنيم

 
  ٦صفحه   يکی از چالش های عمده  پيشاروی طالبان اين است که، 



 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و          "

زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در آفريقاى            

جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و         

كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين         

است، امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت           

 ". حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت

يک جريان آزموده شده و تنفرانگيز است و با زندگی امروزه بخش 
چون نه تنها مردم .  بزرگ جامعه افغانستان هيچ سر سازگاری ندارد

افغان بلکه افکار عمومی جهان نيز آنرا بخوبی ميشناسند و بهمين خاطر 
بخش وسيعی از جامعه افغانستان از جمله زنان، نسل جوان و 
آزاديخواهان حاضر نيستند زير سلطه اين مرتجعين زندگی کنند و با آن 

نفس شناخت مردم از طالبان، يکی موانع بسيار جدی .  تداعی شوند
 .پيشاروی طالبان است که مهار کردنش برای آنها غير ممکن است

 
بحران :  يکی ديگر از چالش های پيشاروی طالبان اين است که

اقتصادی در افغانستان بسيار عميق و دردناک است بطوريکه تاکنون 
هيچ راه حلی برای برون رفت از آن در چشم انداز نيست و خوٍد پديده 
طالبان و قوانين اش هم مزيٍد برعلت است و يکی از موانع های جدی 

نکات فوق نشان ميدهد که طالبان قادر .  پيشاروی جامعه افغانستان است
به مهار اين موانع نيست و دير يا زود سرنوشت اش به سرنوشت ديگر 

 .دولت های افغانستان دچار خواهد شد
 

فرار آمريکا از افغانستان يک امر واقعی بود چون راه حلی جز آن 
ماندگاری و زمينگير شدن در يک جغرافيای .  براش باقی نمانده بود

ناشناخته و صعب العبور روز به روز راه را برای تداوم و پيشروی 
آمريکا با پيشرفته ترين .  نيروهای آمريکا، سخت و دشوارتر ميکرد

تکنولوژی نظامی جنگيد و بزرگترين بمب جهان را هم رو سر مردم 
آزمايش کرد ولی پيروز نشد و سرانجام به سازشی تن داد که مطلوب و 
مناسب حال او نبود و بدينوسيله يک ناکامی ديگر را به ليست ناکامی 

 .خود در خاورميانه افزود
 
  ٢٠٢١سپتامبر  ٣

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١١ضميمه    

بازگشت مجدد طالبان و   چگونگى 

 ...چالشهای پيشاروی آن 

 

 ويژگيها و پيامدها: پاشاگردانى جهانى
 

 فاتح شيخ
 

ظرف سال گذشته، جهان در يک حالت 
سير کرده "  پاشاگردانی جهانی"خاص 

ساعت گذشته، با تحوالت  ٢٤در .  است
جديد صحنه فرودگاه کابل و عرصه 

در .  سياست افعانستان، اين حالت ويژه جنبه نمادين ويژه تری يافته است
يک کوشه جهان، در کاخ سفيد جو بايدن با رخسار رنگباخته و سخنان 
ننگين و نپرداخته اش و در گوشه ديگر جهان در فرودگاه کابل توحش 

افغانستان، دو صحنه بارز "  استقالل"طالبان با اعالم بی مصداق 
در کنار  ٢٠٢١اول سپتامبر .  پاشاگردانی جهانی روز را نمايش دادند

دو لحظه برجسته پرمصيبت از پاشاگردانی جهانی  ٢٠٠١يازده سپتامبر 
 .دو دهه گذشته اند

 
واژه قديمی رايجی است و در کاربرد امروز تعبيری "  پاشاگردانی"

گرچه بيشتر .  ، معادل سياسی آشفته بازار است(conceptual)مفهومی  
زبانزد ُکردزبانان است، برای متکلمان چند زبان ديگر هم از خاورميانه 

 يا turmoilمعادل انگليسی آن، .  تا آسيای ميانه به آسانی قابل فهم است
disorder مفهومی اخصتر با "  بی نظمی جهانی"در قياس با .  است

 .مصداق درهمريختگی پردامنه تر و کم دوامتر است
 

و ميتوان گفت  ١٩٨٩پاشاگردانی جهان امروز کم و بيش شبيه تحوالت 
بلوک شرق و پيامدهای آن  ١٩٨٩کم و بيش حاصل ماندگار فروريزی 

البته ويژگيهای امروز اين آشفته بازار با آنچه سه دهه پيش بر .  است
ويژگيهای لحظه .  جهان گذشت بسيار متفاوتند و بسيار هم پيچيده تر

کنونی پاشاگردانی جهانی را بايد دست نشان کرد تا بتوان در تابلوئی 
 .حدودا رئاليستی چشم اندازهای منطقی آن را ترسيم کرد

 
اين ياددشت کوتاه آغاز نشر رشته نوشتارهايی در دو متن فارسی و 

تا ).  با مضمون مشترک و اندکی تفاوت به اقتضای مخاطب(کردی است 
آنجا که تندرستی و انرژيم مجال دهد، قصد دارم يک نگرش و ديدگاه 
ماکرو درباره آنچه امروز در مقياس جهان ميگذرد را باز کنم و با شما 

هدف اين است که بربستر تحليل .  خوانندگان عالقمند در ميان بگذارم
ماکرو از سير روندهای پايدار اقتصاد و سياست و جنگ در سطح جهان، 
بتوانيم هم به تحليل کنکرت اوضاع سياسی و نظامی کنکرت در ميدان 
کشمکشهای قدرتهای درشت و ريز جهان دست بزنيم و هم به طور 

بررسی )  ازجمله در تحوالت جاری خاورميانه(مشخص موارد معينی را 
 .کنيم

 
 

 ١٤٠٠دهم شهريور  – ٢٠٢١اول سپتامبر 
 
 
 
 

 



!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 
! ای را همه جا برپا كنيد  

 

! در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  

  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١١ضميمه    

 . دارد، اما بيشترين ظرفيت بسيج در لحظه کنونی را دارد
 

زنان و مردان آزاديخواه، مردم زحمتکش، کمونيست ها و سوسياليست ها 
و جريانات سکوالر بايد استخوانبدی اين جنبش مقاومت در مقابل ترور و 

اينبار فرصتی هست که جامعه روی پای .  توحش طالبان را شکل دهند
خود و مستقل از نيروهای اسالمی و حکومتی و حاميان جهانی اش، عليه 

در اين جدال مردم منطقه از تهران و .  اسالم سياسی طالبان بميدان بيايد
بيروت و بغداد تا پاريس و برلين و پايتخت های جهان کنار جنبش 

يک رکن مهم چنين جنبشی، .  مقاومت عليه حکومت طالبان خواهند ايستاد
يک حرکت گسترده بين المللی، عليه تروريسم دولتی و اسالمی، در دفاع 

. از سکوالريسم و يک دولت غير قومی و غير مذهبی در افغانستان است
جنبش مقاومت توده ای نيازمند يک جنبش حمايت بين المللی بيرون 

 . مرزهای افغانستان است
 

حکمتيست بند و بست دولتهای آمريکا و   -حزب کمونيست کارگری 
ما از حق .  پاکستان و جمهوری اسالمی با طالبان را قويا محکوم ميکند

مردم آزاديخواه و زنان و مردان زحمتکش افغانستان برای ايستادگی 
کارگران و مردم آزاديخواه ايران، . قاطع در مقابل طالبان حمايت می کنيم

بويژه جنبش آزادی زن که چهار دهه است عليه طالبانهای تهران مبارزه 
. می کنند، کنار جنبش مقاومت توده ای عليه حاکميت طالبان خواهد ايستاد

مردم افغانستان اينبار بايد به افکار عمومی پيشرو و حرکتهای ضد 
سرمايه داری در منطقه و جهان متکی شوند تا بتوانند در مقابل کمپ 
ارتجاع داخلی و متحدان منطقه ای و بين المللی اش، از حکومت مجدد 
طالبان ممانعت کنند و  با اعمال اراده مستقيم سرنوشت خود را به دست 

مشابه آنچه در  ،جنبش مقاومت توده ای مسلحانه در مقابل طالبان.  بگيرند
کوبانی داعش را شکست داد، زمينه مقاومتی خاموش نشدنی عليه جنبش 

عقب راندن و شکست طالبان مقدمه ای برای .  اسالم سياسی ايجاد ميکند
ريشه کن کردن کل نيروهای جنگ ساالر و تروريسم و تحجر اسالمی در 

 . منطقه است
 

 !مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢١اوت  ٥ - ١۴٠٠مرداد  ١٤

طالبان اين نيروی تروريست و عهد عتيقی، با سادگی و در جاهائی 
نقشه تصرف بدون درگيری، به فتوحاتش می افزايد و فی الحال  

طالبان منتظر رفتن باقيمانده  .  شهرهای بزرگ و کابل را دارد
نيروهای آمريکا است تا آخرين حمالت را آغاز و مسئله قدرت دولتی 

بازگشت طالبان در هر شهر و روستا با اعمال قوانين .  را نهائی کند
بازگشت .  شنيع اسالمی و ضد زن و قتل و جنايت همراه بوده است

طالبان تنها کابوس زنان و مردم رنجديده افغانستان نيست، سوالی 
سپتامبر با  ١١آمريکا بدنبال حمله تروريستی .  منطقه ای هم هست

"حمله به افغانستان حکومت طالبان را سرنگون کرد جمهوری . 
بعد .  حاصل صدور دمکراسی موشک کروزی بود"  اسالمی افغانستان

بازگشت طالبان اينبار :  از دو دهه جنايت و فساد به نقطه اول برگشتند
آمريکا با "  مذاکرات صلح"زيرعنوان بی مثمای  !با حمايت آمريکا

طالبان به توافق رسيد که آنها را به قدرت و شرکت در حکومت 
اين بند و بست آمريکا و طالبان با همکاری و حمايت .  بازگرداند

جمهوری اسالمی، ارتش پاکستان و بخشی از هيئت حاکمه کنونی و 
 .  جنگ ساالران صورت گرفته است

 
بازگشت طالبان بار ديگر افغانستان را به قتلگاه زنان و يک پايگاه 

بازگشت طالبان يعنی محو کردن .  فعال صدور تروريسم تبديل می کند
مجدد زنان از جامعه، حمله به هر ذره از حقوق و آزادی فردی و 
اجتماعی، بستن مدارس و ممنوعيت آموزش و هر جلوه از زندگی، 
خريد و فروش زنان و کودکان در بازار برده فروشی، قتل شرعی و 

بازگشت طالبان در معادالت "!  صلح در افغانستان"قانونی تحت پرچم 
بازگشت طالبان .  سياسی منطقه فاکتوری بنفع تروريسم اسالمی است

بلوک ارتجاع منطقه، تروريسم و ميليتاريسم، شکاف و دشمنی ميان 
 . مردم محروم منطقه را تقويت ميکند

       
امروز چه بايد کرد هر کمونيست و آزاديخواهی در افغانستان ممانعت 
از بازگشت طالبان و به شکست کشاندن نقشه ائتالف ارتجاعی حامی 

يک دو راهی سرنوشت ساز در مقابل مردم زحمتکش .  طالبان است
افغانستان قرار گرفته است؛ تسليم به حاکميت طالبان يا مقاومت در 

دستور کار يک کمونيست، يک آزاديخواه و برابری طلب، !  مقابل آن
هر کسی که نمی خواهد بساط توحش اسالمی طالبان مجددا راه بيافتد، 
. در لحظه حاضر برافراشتن پرچم مقابله فعال با طالبان است

سازماندهی يک جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه برای دفاع از خود 
و شهرها و روستاها در مقابل نيروهای طالبان، تنها سياست انقالبی و 

جنبشی که ميتواند سازمان دفاع از .  بسيج کننده در لحظه حاضر است
خود و تامين نيازها و امنيت شهروندان را با ايجاد شوراهای مردمی 
مسلح در محالت و مناطق آغاز کند و در مقابل تالش طالبان برای 

اين سياست به رهبری و سازمان و تسليح .  قدرتگيری مجدد سدی ببندد
عمومی و توده ای نياز دارد، الزامات و موانع سياسی و عملی جدی 

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 طالبانعليه سياست اعاده قدرت 
 ضرورت سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای



 ٦١١ضميمه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٨صفحه    

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

We observed the events in Afghanistan with deepest 
apprehension, and sincerely felt our shared anxiety 
concerning the return of the Taliban. Throughout our 
Political Bureau meeting, we followed the news of the 
cities being surrendered by the government forces to 
the Taliban thugs one by one, and our hearts and 
minds were with you being trapped in that most tortu-
ous situation the whole time.  

 

We firmly believe that the freedom-loving people of 
Afghanistan, of the region and, in deed, of the world 
at large can and must stand up to this reactionary 
current of the Taliban's re-domination of Afghanistan. 
The heart-wrenching scenes of handover of Afghani-
stan to the Taliban were certainly breathtaking to the 
freedom-loving humanity. Witnessing the capitulation 
of a whole society to the forces of murderous brutal-
ity, especially towards women and children, has since 
caused the hearts of every true human being great 
pain.  

 

What has actually transpired, i.e., the handover of the 
Islamic Republic of President Ashraf Ghani to the Tali-
ban's "Islamic Emirate", is the result of a dirty deal 
between the US government and its NATO allies, on 
the one hand, and the Taliban, supported by the gov-
ernments of Pakistan, Iran, China and Russia, on the 
other. Ashraf Ghani fled the country and a significant 
part of Afghanistan's corrupt governing establishment 
shared in the fruits of that dirty deal against the citi-
zens. As a result, they were left alone with a whole 
rank of criminals supporting and partnering the Tali-
ban. But the Taliban's return will once again turn Af-
ghanistan into a women's murder site and an active 

stronghold of terrorist as well as warlord forces. 
The Return of the Taliban will once again be syn-
onymous with the elimination women from society, 
attacking every bit of individual and social rights 
and freedoms, closing schools and banning educa-
tion and, in a nutshell, annihilation of all  manifes-
tations of civility under the false banner of "Peace 
in Afghanistan"! However, this will not be the end of 
the road. Conscious, organized will of the people of 
Afghanistan is certain to bring revolutionizing 
change, in the same way that freedom-loving peo-
ple in Iran are earnestly engaged in bringing the 
regime of Islamic Republic down to its knees. Also 
in Iraq and Lebanon the people have come out 
against the domination of ethnic and/or religious 
based covenants dressed up and presented as 
"governments".  The great majority of honorable, 
courageous Afghan people are now having the 
shock of their life by the torturous political hand 
you have been dealt, but they will never surrender 
to the will of the Taliban. 

 

The Worker-communist Party of Iran - Hekmatist, 
along with the working class and free-thinking men 
and women of Iran are on your side. Had there 
been a workers' state in power in Iran it would have 
already come to your aid to crush the Taliban as, in 
our opinion, the only correct policy in the present 
situation in Afghanistan is to raise the banner of 
armed mass resistance against them. And let us 
remember that your allies in this battle are neither 
the so-called democratic states nor despotic Is-
lamic regimes such as the regime in Iran but the 
freedom-loving people of the world from Tehran, 
Beirut, and Baghdad to Paris, Berlin and London. 
They will stand with your resistance movement 
against the Taliban regime. Say no to Taliban domi-
nation of Afghanistan! Rise and take up arms 
against the murderous thugs!  

In solidarity, 

Members of the Politburo of the Worker- commu-
nist Party of Iran- Hekmatist 

Aug. 16, 2021 

Solidarity message from the meeting of the Political Bureau of the Worker-
communist Party of Iran – Hekmatist to the people of Afghanistan 


